Referat generalforsamling Norsk Nevroradiologisk Forening
Ingeniørenes hus, onsdag 25.10.2017 kl 17.15.
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Paulina Due-Tønnessen ønsket velkommen
Valg av Paulina Due-Tønnessen som ordstyrer og Kathinka D. Kurz som referent
Minneord og ett minutts stillhet ifm Jana Rydlands bortgang v/ Erik M. Berntsen
Innkalling og agenda ble godkjent
Styrets årsberetning v/ Paulina Due-Tønnessen, se vedlegg
Regnskap for 2016 v/ Kathinka D. Kurz. Økonomien i foreningen er god. Resultat for 2016
ligger på 11 107 kr. Nordisk møte i Ålesund gikk i lett underskudd på 3573 kr. Regnskapet er
godkjent av revisor Gesche Neckelmann.
Det er forventet større inntekter i 2017 på grunn av både overskudd fra 2. nasjonale
trombektomikonferanse og forventet overføring av penger fra Nordisk Nevroradiologisk
Forening.
Det er til dels tungt å få inn medlemsavgiften og vi ber om at denne betales uten utallige
purringer. Styret jobber for foreningen på fritiden og det bør være unødvendig med mange
purringer for å betale!
7. Rapporter.
a. Nordisk Nevroradiologisk Forening v/ Paulina Due-Tønnessen da sekretær Hans
Kristian Pedersen var forhindret i å komme på Generalforsamlingen: Det ble på
generalforsamlingen til Nordisk Nevroradiologisk Forening besluttet at foreningen
skulle legges ned. Foreningen har vært en egnet møteplass for nevroradiologer fra
Skandinavia i en årrekke, men nå er det så mange konkurrerende møter
internasjonalt at oppmøtet blir for dårlig. Finland har ikke vært aktiv i foreningen på
mange år. Pengene som står på konti vil bli fordelt mellom de respektive nasjonale
foreningene. Det er også noe kapital som ligger i investeringer i aksjer og det er
uklart hvordan disse vil bli fordelt, da Finland også gav innskudd til
kapitalinvesteringen.
b. UEMS v/ Paulina Due-Tønnessen. Det er ikke noe nevneverdig nytt siden sist. Det ble
ved forrige Generalforsamling reist spørsmål om det fortsatt var nyttig å være
medlem av UEMS da en ikke helt ser hva UEMS har bidratt med for faget og
pasientene de sist årene. Det ble diskutert at det inntil videre er nyttig for NNF å
være medlem av UEMS og at en avventer avgjørelsen avhengig av hvordan
organisasjonen utvikler seg i årene som kommer.
c. ESNR v/ Paulina Due-Tønnessen. ECNR har i løpet av de siste årene blitt et stort kurs
og både kurset og oppmelding til eksamen koster mye for de respektive avdelingene.
Det ble diskutert at det er noe uklart hvor overskuddet fra kursene havner og Paulina
vil prøve å få innsyn i regnskapet, da det anses som viktig at inntektene brukes til å
fremme faget.
To norske har bestått kurs og eksamen og fått EDiNR (European Diploma in
Neuroradiology) i Malmö i september i år. En norsk har bestått kurs og eksamen i
pediatric neuroradiology. NNF gratulerer!!
Neste årlige møter er: Rotterdam 2018 (19.-23.9.2018) og Oslo (18.-22.9.2019).
8. Norsk Nevroradiologisk intervensjonsfond v/ Paulina Due-Tønnessen. Årets pris går til Eva A.
Jacobsen, Rikshospitalet. Hun har vist stort engasjement spesielt i akutt behandling av
slagpasienter og har bidratt med sin kompetanse i nasjonale fora for å sikre forsvarlig
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nevrointervensjonsbehandling til pasientene. NNF gratulerer så mye med prisen!
Eva A. Jacobsen hadde vakt og var ikke selv tilstede på Generalforsamlingen. På forrige
Generalforsamling var det ønsket en orientering om aktiviteten i nevrointervensjonsradiologi
i Norge, dette forskyves til neste Generalforsamling.
Valg v/ Geir Ringstad. Begge valgkomiteens medlemmer var forhindret i å komme på
Generalforsamlingen. Men Geir Ringstad tar over for Søren Bakke, slik at valgkomiteen
fremover består av Hans Kristian Pedersen og Geir Ringstad.
a. Leder Paulina Due-Tønnessen og styremedlem Erik M. Berntsen ble gjenvalgt som
styremedlemmer for to nye år ved akklamasjon.
Diskusjon om fremtidig arbeid i foreningen. Vi i styret tenker vi vil komme med en
oppdatering på nettsiden om hvilke serier som tas på universitetssykehusene og hos de to
største private aktørene ved vanlige nevroradiologiske problemstillinger, også med et forslag
til minimumsprotokoll. I og med at foreningen har en del midler, tenker vi i styret at vi kan
bruke det på et arrangement som fremmer faget. Forslag til styret om hvordan vi kan bruke
pengene, mottas med takk. Et forslag fra styret er et heldagsmøte f.eks. på Gardermoen der
aktuelle problemstillinger kan tas opp. Det kom opp forslag om å ta opp problematikken
rundt radiologiske kriterier for opphevet cerebral sirkulasjon ved organtransplantasjon samt
gjennomgang av MR protokoller ved standard nevroradiologiske problemstillinger. Annet
interessant tema er f.eks. standardisert beskrivelse av demensutredning, men det er rom for
andre forslag og flere temaer for å kunne fylle et program for et heldagsmøte der målet er at
det skal være interessante temaer både for dem som jobber på sykehus og for dem som
jobber med polikliniske pasienter.
Det var ikke meldt inn saker til eventuelt.
Generalforsamlingen ble avsluttet med flott foredrag av Piotr Sowa, UiO Ullevål, som
disputerte i september. Vi fikk høre prøveforelesningen «Traditional and novel imaging for
diagnosis and prognostication in neuroinflammatory diseases.” PDF av foredraget er vedlagt.
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